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De juiste hulp voor iedereen

Letselschade na een ongeval? De specialisten van 
Van der Toorn Personenschade staan altijd voor u klaar. 
Waar u ook woont, wat uw vraag ook is. 
Kosteloos, betrouwbaar en eerlijk.

@info@letselschadebureau.nl

Wilt u direct letselschade advies?
www.letselschadebureau.nl/advies

Rechtsbijstand nodig na een ongeval? 
Kies voor een letselschadespecialist!

Juridische hulp bij claimen 
schadevergoeding

U heeft een ongeval gehad en wilt bij de tegenpartij 
een vergoeding claimen voor de geleden schade. 
Juridische hulp via de rechtsbijstandverzekering is dan 
vaak een eerste optie. Maar u kunt er ook voor kiezen 
om de hulp van een letselschadebureau in te roepen. 
Onafhankelijke specialisten die maatwerk leveren en 
alleen úw recht voor ogen hebben. Deskundige juristen 
voor wie het omgaan met tegengestelde belangen en 
(grote) verzekeraars dagelijks werk is. En het kost u 
niets!

Kosteloos? Dat geloof ik niet.

In Nederland is de aansprakelijke partij verplicht ook 
uw juridische kosten te betalen. Hierdoor is de hulp 
van een letselschadebureau in principe gratis. Bij Van 
der Toorn Personenschade gaan we zelfs nog een 
stap verder. Wij garanderen dat u ons niets hoeft te 
betalen. Een garantie die we u zwart op wit geven. 
Geen addertjes onder het gras. Gewoon recht door 
zee, de zaken zoals ze zijn.

Wij zijn er om u te helpen

U wilt uw schade vergoed zien en wij zorgen daarvoor. 
Samen met u doen onze letselschadespecialisten er 
alles aan om te krijgen waar u recht op heeft. Een 
passende schadevergoeding op een eerlijke manier.

Onafhankelijke rechtsbijstand

Van der Toorn Personenschade is niet verbonden 
aan verzekeringsmaatschappijen of met hen 
samenwerkende marktpartijen. U krijgt van ons 
volstrekt onafhankelijke rechtshulp. Wij hebben maar 
één belang: het uwe. En daar gaan we ook voor. 

Onze werkwijze:

Altijd persoonlijke gesprekken bij u aan huis
Tussentijdse verslagen van het verloop
Ervaren en juridisch deskundige 
letselschadespecialisten die alleen uw belang voor ogen 
hebben

Betrouwbaar en realistisch

Niemand is gebaat bij een zinloos gevecht. 
En zeker niet bij zoiets ingrijpends als letselschade.
Dus schatten wij direct tijdens het eerste contact al in 
wat de haalbaarheid van de schadevergoeding is. De 
ervaring leert dat we er zelden naast zitten.

Bij Van der Toorn Personenschade krijgt u betrouwbaar 
en vooral realistisch juridisch advies. Bel ons voor een 
afspraak en oordeel zelf.

Test vrijblijvend uw kans op 
schadevergoeding
www.letselschadebureau.nl/letselschade-test
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